
Kağıt ve Karton üretimi 2020’de, COVID-19’un global 
talebi etkilemesi nedeniyle % 5 azaldı

• CEPI üye ülkelerinin kağıt ve karton üretimi, 2020 ön
verilerinde, önceki yıl ile kıyaslandığında % 5.0 oranında
azalarak 85.1 milyon ton’da kaldı. Avrupa ekonomisindeki
yavaşlama ve uygulanan sağlık önlemleri nedeniyle kimi
tesisler azaltılmış kapasitede olsa da çoğu tesis üretimine
devam etti.

• Bu azalan eğilimi dünyadaki çoğu ülkede görüldü. Çin,
ABD, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Kanada, kağıt
üretiminde % 2 ile % 17 arasında değişen azalış bildirdiler.
Bunun sonucu olarak, küresel kağıt ve karton üretimi ilk
tahminlere göre % 5 oranında düşüş yaşadı.

• Avrupa selüloz ve kağıt sektörünün önceliği, AB
vatandaşlarının temizlik, sağlık ve gıda ile ilgili ihtiyacı olan
ürünleri onlara ulaştırmak oldu. Tedarik zincirindeki diğer
sektörlerle çalışmalarını aralıksız sürdürerek bu ürünlerin
vatandaşlara ulaştırılmasını sağladı.



Ambalaj ve Sağlık ve Temizlik Kağıtlarında hafif artış, 
Grafik Kağıtlarda sert düşüş

• Kağıt ve karton ambalaj malzemelerine olan talep
artışı, yaşanan krizin de yardımıyla 2020’de de devam
etti.

• Ambalaj yapımında kullanılan kağıt-karton üretimi
2019’a göre % 2.1’lik bir artış gösterdi. Bunlar içinde
ise, dış ambalaj malzemeleri - çoğunlukla taşıma
ambalajları ve oluklu kutular için kullanılan - % 3.3’lük
bir artış gösterdi. Ağırlıklı olarak perakende sektörü
olmak üzere karton ambalaj üretiminde kullanılan tüm
kartonlar ve ağırlıklı olarak kağıt poşet üretiminde
kullanılan sargılık kağıt türleri ise neredeyse sabit
kaldı.

• Ambalajda kullanılan türlerin toplamı, tüm kağıt ve
karton üretimi içinde % 58.2’lik (2019’da % 54.1) bir
paya sahip olurken, grafik amaçlı türler % 27.9’luk
(2019’da % 32.7) bir pay aldı. Çoğunlukla sanayi ve
özel amaçlı olan bütün diğer kağıt ve karton üretimi
ise % 3.7’lik azalış ile % 4.6’lık paya sahip oldu.
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• Sağlık ve temizlik kağıtlarının üretimi ise 2019’a göre % 1.9 artarak bütün kağıt ve karton
üretimin % 9.3’lük payına sahip oldu.

• Grafik türler ve ambalaj türleri arasındaki üretim eğilimi, yaşanan krizin de yardımıyla ambalaj
türlerine doğru artmaya devam etti.

• Grafik türlerinin toplam üretimi % 18’den fazla azalış gösterdi. Bunun içinde gazete ve baskı &
yazı kağıtlarının üretimi sırasıyla % 20.5 ve % 18.4 azalış gösterdi. Pandemi, bu öngörülen yapısal
değişimi hızlandırdı. Üretim tesislerinin kapanışı ve makinaların üretim değişimi, bu durumla
bağlantılı olarak gerçekleşmeye devam etti.

• Yazı ve baskı kağıtları – dergi, katalog, posta v.b için kullanılan – farklı sebeplerin de yardımıyla
genel olarak azalış gösterdi. Kuşeli odun hamurlu kağıt ve kuşesiz odun hamurlu kağıtlar sırasıyla
% 24.2 ve % 14.9 azalış gösterdi. Kuşesiz odun hamursuz kağıt – kopya kağıdı - ise % 11.4’lük bir
azalış raporladı.

• Genel olarak, kuşeli ve kuşesiz grafik kağıtların üretimi sırasıyla % 25.2 ve % 12.7 azalış gösterdi.
Odun hamursuz grafik kağıtlarında % 17.4, odun hamurlu grafik kağıtlarında ise neredeyse %
20’lik bir düşüş yaşandı.
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CEPI ülkelerinin kağıt ve karton sevkiyatları % 5.6 
azalırken, ihracat % 2.2’lik limitli bir azalış kaydetti

• 9 aylık kümülatif veriye göre yıl sonu kağıt ve karton
sevkiyatlarının 2019’a göre % 5.6’lık bir azalış göstermesi
beklenirken CEPI dışına kağıt ve karton ihracatının %
2.2’lik bir azalış göstermesi bekleniyor. Eylül 2020 sonu
verilerine göre grafik türlerinde % 18.8’lik bir azalış
görülürken ambalaj türlerinde % 1.5’lik bir artış tespit
edildi.

• 2020’nin 9 aylık verisine göre, tüm ihracat % 2.2’lik bir
azalış gösterirken, bölgesel olarak Avrupa ülkelerine,
Kuzey Amerika’ya ve Latin Amerika’ya ihracat sırasıyla %
2, % 13.9 ve % 15.4’lük azalış gösterdi. Asya ve Dünya’nın
diğer ülkelerine ise ihracat sırasıyla % 3.9 ve % 2.8 arttı.
Diğer Avrupa ülkeleri % 35.6’lık paylarıyla asıl ihracat
pazarı olmaya devam ederken, Asya % 27.1, Kuzey
Amerika % 10.6, Latin Amerika % 7.6 ve diğer ülkeler %
19’luk ihracat payı aldılar.
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CEPI ülkelerinin kağıt ve karton sevkiyatları % 5.6 
azalırken, ihracat % 2.2’lik limitli bir azalış kaydetti

• Ön göstergeler, CEPI bölgesine kağıt ve karton ithalatının 2019’a göre % 1.9’luk bir
düşüş yaşadığını gösteriyor. Bu azalışın temeli, diğer Avrupa ülkelerinden (- % 10.5) ve
Asya’dan (- % 14) lük değişimlere dayanıyor. Avrupa’nın ithalatının % 41.6’sı diğer
Avrupa ülkelerinden, % 29.1’i Kuzey Amerika’dan, % 12.7’si Asya’dan, % 6.1’i Latin
Amerika’dan ve % 10.5’i diğer ülkelerden geliyor.



Toplam kağıt hamuru üretimi % 2.8’lik, satış amaçlı
kağıt hamuru üretimi ise % 0.7’lik bir azalış gösterdi.

• Kağıt hamuru üretimi (entegre + sektör), önceki yıla göre
% 2.8’lik bir azalış gösterek 37 milyon ton değerinde oldu.
2019’a kıyasla, mekanik odun hamuru üretimi % 4.9,
selüloz (kimyasal odun hamuru) üretimi ise % 1.9’luk
azalışlarla tamamladı. Selüloz, tüm kağıt hamuru
üretiminin % 75’ini oluşturmaktadır.

• Kağıdın geri dönüşümü CEPI bölgesinde % 2.1’lik bir azalma
ile 47.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Avrupa’da geri
dönüştürülmüş kağıt-karton üretiminde kullanılan
hammaddenin % 96’sı Avrupa içinden tedarik edilmektedir.
Pandemi, bu geri dönüştürülecek malzemenin miktarını ve
kalitesini negatif yönde etkiledi. Ön verilere göre, ihracat, %
8.4’lük bir azalış gösterdi.



Kağıt ve karton tüketimi, ekonomik daralmadan 
etkilenerek % 6.6’lık bir azalış gösterdi.

• CEPI ülkelerinde toplam kağıt ve karton tüketimi en son verilere
göre 2019’a kıyasla % 6.6’lık bir azalış gösterdi. Avrupa
ekonomisinde 2020’de gerçekleşen % 7.4’lük küçülmenin
(2019’da % 1.6 büyüme) etkileri ve Dünya’ya hakim olan negatif
ekonomik etkiler direkt görülebilmektedir. Bu kriz ve artan eve
kapanma trendleri tüketim alışkanlıklarını değiştirmiştir ve uzun
süren etkileri görülecektir.

• Grafik kağıtlar, basımevlerinin ve ofislerin taleplerinin ve ticari
baskının azalması sebebiyle ağır bir negatif etkilenme geçirmiştir.
Temizlik kağıtlarına (mendil, tuvalet kağıdı, v.b.) olan talep artışı,
bu ürünlerin sanayi tiplerinde zaman zaman arz zorluğu çekilse
de, dengeli şekilde olmuştur. Temizlik kağıtları vatandaşlar için
kritiktir, ve Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kuralları yerine
getirmek için en uygun seçeneği sunar. Ambalaj kağıt ve kartonları
da, aynı dönemdeki e-ticaret büyümesinden fayda görmüştür. Bu
tür kağıt ve kartonlar, aynı zamanda tüm gıda, ve ilaçlar gibi sağlık
malzemelerinin korumalı ambalajlarda ulaştırılmasını sağlar.

• Son tahminlere göre AB’nin GSYH’sinde 2021’de % 3 ila % 4
arasında kısıtlı bir toparlama görülmesi bekleniyor.
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